
Idégrundlag for Ørestad Friskole som arbejdsplads 
 
 
Indledning – om fællesskab       
 
Ørestad Friskole er et fællesskab.  
 

� Et fællesskab af forældre om at skabe et godt skoleliv for børn og forældre.  
 

� Et fællesskab af forældre og medarbejdere om at skabe en god skole og en god 
arbejdsplads. 

 
� Et fællesskab af medarbejdere om at skabe en god skole for eleverne og en god 

arbejdsplads for sig selv. 
 

� Et fællesskab af medarbejdere og bestyrelse om at lave en god skole for børn og 
forældre og en god arbejdsplads for medarbejderne. 

 
Ørestad Friskole er med andre ord fra alle vinkler et fællesskab med et klart formål:  
 

at lave en god skole for elever, forældre og medarbejdere 
 

 
De ydre vilkårs betydning for fællesskabet       
Det er kendetegnende for skolen, at der ikke står nogen i baggrunden, som skal tjene på 
os. Skolen som organisation har ikke en iboende interessekonflikt (fx med medarbejdere 
på den ene side og aktionærer på den anden). Lovgivningen fastsætter nogle ydre vilkår, 
herunder økonomiske, som vi ikke har indflydelse på, men som vi sammen skal 
manøvrere i efter bedste evne. Skolelederen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet  
for undervisningen og pædagogikken. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig over for 
ministeriet og har ikke selv nogen økonomisk interesse.  
 
Dette betragter vi som noget helt specielt og det er baggrunden for skolens medarbejder- 
og ledelsesyn:  



 
Medarbejder- og ledelsessyn 
 
Indledende antagelse  
Trivsel hos alle er en forudsætning for trivsel hos den enkelte. Vi har en fælles interesse i at gøre det godt og bedre for 
hinanden. 

 
 
 
Om ånden på skolen     
Antagelse Ledelsens forpligtelser Medarbejderens forpligtelse 
Alle ønsker en positiv ånd. At møde medarbejderne med tillid, 

åbenhed og glæde.  
 
At omtale hinanden positivt . 
 
At tage initiativ til åben dialog med de 
relevante personer, når der opstår 
uenigheder eller uklarheder med 
medarbejdere. 
 
At være ærlig om motiver og ønsker. 

At møde kolleger og ledelse med tillid, 
åbenhed og glæde.  
 
At omtale hinanden positivt.  
 
At tage initiativ til åben dialog med de 
relevante personer, når der opstår 
uenigheder eller uklarheder med 
kolleger, eller ledelse. 
 
Ar være ærlig om motiver og ønsker. 

 
 
Om ansvarlighed 
Antagelse Ledelsens forpligtelser Medarbejderens forpligtelse 
 
Skolens medarbejdere ønsker 
at blive behandlet som selvstændige 
mennesker, der tager ansvar. 

 
Ledelsen fastlægger mål og rammer, 
som i videst muligt omfang 
sætter medarbejderne i stand 
til selv at planlægge deres 
arbejdstid og gennemføre 
deres arbejdsopgaver. 
Der bruges mindst mulig tid 
på kontrol. 
Det accepteres, at der kan 
ske fejl. 
Ledelsen beskriver den opgave, 
der skal løses og målet for den, og 
lader medarbejderen, der skal udføre 
opgaven,  vælge metoder og midler 
indenfor rammerne af skolens 
”grundpiller”.  . 
Ledelsen sikrer, at der foretages 
en klar prioritering af 
de overordnede opgaver. 

 
Medarbejderne efterspørger 
selv mål og rammer, hvis de 
oplever uklarhed om disse. 
 
Den enkelte påtager sig 
ansvaret for selv at planlægge 
og gennemføre sine arbejdsopgaver. 
 
Den enkelte medarbejder 
optræder ansvarsbevidst og 
tør selv tage beslutninger - 
med risiko for at begå fejl. 
Man lærer af fejl og sikrer  
sig mod gentagelse. 

 



 

Om frihed 
Antagelse Ledelsens forpligtelser Medarbejderens forpligtelse 
Alle ønsker en skole, hvor vi lader os 
styre af vores mål frem for af regler. 
 
Skolens medarbejdere værdsætter 
størst mulig frihed og 
fleksibilitet, men ønsker samtidig 
klare rammer for arbejdet. 
 
Skolens medarbejdersyn og gensidige 
aftaler er grundlaget 
for den måde, vi administrerer 
denne frihed på. 
 

Ledelsen skal sikre, at 
medarbejderne kender  
medarbejdersynet og forstår de 
værdier og holdninger, der 
ligger bag. Dette er forudsætningen 
for, at vi kan fastholde 
målet om færrest mulige regler. 
Den enkelte skal have størst 
mulig frihed til at opnå et 
hensigtsmæssigt samspil mellem 
arbejde, familie og fritid. 
Ledelsen skal foregå 
skolen med et godt 
eksempel og handle i 
overensstemmelse 
med medarbejdersynet. 
 
At tage initiativ til dialog, når der 
opleves adfærd, som ikke er i 
tråd med medarbejdersynet. 

Den enkelte medarbejder 
sørger for at kende og forstå 
de værdier, som medarbejdersynet 
udtrykker. 
Medarbejderne håndterer med 
sund fornuft de normer og den 
frihed, medarbejdersynet 
afspejler. 
Hvis medarbejderen er i tvivl 
om, hvordan medarbejdersynet 
skal tolkes i en given situation, 
tager medarbejderen initiativ til 
en dialog med nærmeste leder. 
Alle administrerer friheden 
under hensyntagen til kolleger 
og aftalte mål og rammer. 
Alle overholder de gældende aftaler. 
 

 
 

Om udvikling 
Antagelse Ledelsens forpligtelser Medarbejderens forpligtelse 
Medarbejderne ønsker at udvikle sig i 
jobbet og gøre nye erfaringer på 
skolen. Størstedelen af den faglige og 
personlige udvikling foregår på skolen i 
samarbejde med kompetente kolleger 
og ledelse. 

At  støtte  medarbejdere, der kan og vil 
udvikle sig på jobbet, og give dem   
muligheder for at diskutere deres 
bestræbelser og tanker om udvikling. 
 
At sørge for, at ønsker om udvikling og 
videreuddannelse drøftes individuelt 
med udgangspunkt i skolens og  
medarbejderens behov. 

Medarbejderne tager selv initiativ til at 
dygtiggøre sig og er villige til at yde en 
ekstra indsats i den forbindelse. 
 
Den enkelte tager selv initiativ til dialog 
med ledelsen, når ønsket om andre 
ansvarsområder er til stede. 
 
Det accepteres, at der i alle 
ansættelser er såvel ”spændende” 
som ”kedelige” opgaver, men at alle 
opgaver skal løses med et godt 
resultat for øje. 

 
 

Om evaluering   
Antagelse Ledelsens forpligtelser Medarbejderens forpligtelse 
Skolens medarbejdere ønsker 
at modtage og give løbende 
tilbagemeldinger om 
deres indsats. 
 

Ledelsen giver løbende ærlige 
og konstruktive tilbagemeldinger 
direkte til deres medarbejdere. 
 

Den enkelte er åben for en 
dialog om sit arbejde og sin 
adfærd. 
Medarbejderne giver løbende 
ærlige og konstruktive 
tilbagemeldinger 
til ledelsen. 
Medarbejderen forpligter sig 
til løbende at tage behov for 
ændringer omkring sin arbejdssituation 
op med sin leder. 

 

 
 


